Doen waar je zin in hebt?
r.
Vergeet het maa
Wat je mag en waar je naar toe kan, wordt
door anderen bepaald. In een wereld vol
ongelijkheid, vervuiling en oordelen.
En ondertussen moet je wel succesvol,
knap en interessant zijn
- of dat in ieder geval lijken.
Hoe doe je dat? Hoe kun je je vrij voelen?
Vrij in je eigen hoofd?

Jongeren hebben het zwaar sinds de uitbraak van de
pandemie. Steeds meer jongeren zitten in de knoop en
voelen zich somber. In een wereld die enerzijds stilstaat
en tegelijk vliegensvlug door dendert moeten zij zichzelf
ontwikkelen en ontdekken wie zij (willen) zijn. Een flinke
uitdaging die veel onzekerheid met zich mee kan brengen.
BREAK is een voorstelling en workshop in één. Door
prikkelende monologen worden jongeren uitgedaagd na te
denken over zichzelf en elkaar. Dit nadenken krijgt vorm
in verschillende opdrachten. Jongeren onderzoeken hun
eigen denken en headspace. Wat helpt hen? Wat helpt
anderen? Wat zit hen in de weg? En vooral: hoe ga je
daarmee om?

BREAK

Over vrijheid in je eigen hoofd

BREAK is een goede start om verder te praten over
mental health en het effect van (ver)oordelen, bijvoorbeeld
in de (mentor)klas. Een thema dat relevanter is dan ooit.

Voor wie

Leerlingen op het VO
Leerlingen vanaf 14 jaar
MBO-studenten

Wij bieden

Bekijk de hele trailer
Wie we zijn

Een workshop en voorstelling in één, die
speelt in een klaslokaal
geschikt is voor maximaal 15 leerlingen
60 minuten duurt (verlenging is mogelijk 		
met een verdiepende workshop)
flexibel kan meebewegen met de actuele 		
Corona-regels
geboekt kan worden in heel 2022

DEGASTEN is een jongerentheatergezelschap uit
Amsterdam. DEGASTEN maakt theater met jongeren
tussen de 12 en 25 jaar voor zowel in het theater als
voor op school. Actuele thema’s worden samen met de
spelers omgezet naar een theatrale vertaling. DEGASTEN
onderzoekt voortdurend de zeggingskracht van theater in
deze tijd en schuwt de confrontatie niet.
Eerdere educatie-voorstellingen (i.s.m Anne Frank Stichting)

Kostenindicatie

De voorstelling kost gemiddeld €295,- per
twee voorstellingen (minimale afname)
Prijsindicatie is excl. reiskosten vanuit
Amsterdam.

Read My Lips (2020)
Back to Back (2018 - 2019) > korte teaser
Fair Play (2016 - 2018) > korte teaser
Interesse?
Stuur een mail naar: info@theaterdegasten.nl

